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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

SPURNÝ, T. Návrh efektoru robotu s proměnnou šířkou úchopu a velkou silou: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky, 2019, 65 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem efektoru s proměnnou šířkou a velkou silou úchopu. 

V úvodu jsou uvedeny současné možnosti řešení na trhu a dostupné způsoby mechanismů 

pro uchopování objektů manipulace. Na základě tohoto průzkumu je zhotovena 

vícekriteriální analýza, podle které byla ze čtyř variant řešení vybrána optimální varianta. 

Následně jsou popsány prvky optimální varianty s potřebnými výpočty. V závěru jsou 

vypočteny výrobní náklady navrženého efektoru. V příloze je k dispozici výkresová 

dokumentace hlavních sestav. Na přiloženém CD je 3D model optimální varianty 

vypracovaný v programu Creo Parametric 4.0. 
 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

SPURNÝ, T. Design of a Robot Effector with Variable Grip Width and Great Force: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2019, 65 s. Thesis head: doc. Ing. Zdeněk Konečný, 

Ph.D. 

Bachelor thesis is dealing with design of a robot effector with variable grip width and great 

force. The introduction compares accesible options to this day available on market and 

possible mechanisms for gripping objects of manipulation. Based on this research was 

made multi-criteria analysis of four options, from which was chosen the optimal variant. 

Furthermore are described elements of the optimal variant with necessary calculations. As 

a part of the conclusion is calculated total cost for production of designed effector. 

Drawing documentation of main assemblies is in the attachment. 3D model of the effector 

created in Creo Parametric 4.0 program is available on the CD enclosed. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

b1 tloušťka plechu ramene mm 

b2 tloušťka rámu mm 

dk1 průměr kolíku 1 mm 

dk2 průměr kolíku 2 mm 

F síla od pohonu N 

F0 síla působící na ložisko N 

F1 Síla od objektu manipulace N 

F2 síla od klínu N 

Fč Síla působící na čep N 

Fk Síla působící na kolík N 

h vzdálenost osy efektoru od osy otáčení ramene mm 

h1 Největší šířka klínu mm 

h2 Nejmenší šířka klínu mm 

k koeficient bezpečnosti - 

kD koeficient bezpečnosti pro stanovení dovoleného 

napětí 

MPa 

L1 délka části ramene u pohonu mm 

L2 Délka části ramene u kamery mm 

MoMAX maximální ohybový moment Nmm 

p1 Měrné otlačení MPa 

p2 měrné otlačení rámu MPa 

pD Dovolené otlačení MPa 

U Uchopovací síla N 

UMAX Síla při maximálním vysunutí pístu N 

UMIN Síla při minimálním vysunutí pístu N 

x posuv pístu mm 

y pohyb ramene v místě osy ložiska mm 

z šířka úchopu do osy efektoru mm 

β úhel skolnu ramene deg 

π Ludolfovo číslo 3,14 

σDO Dovolené napětí v ohybu MPa 

σDOV dovolené napětí MPa 

σk mez kluzu MPa 

σMAX maximální napětí v rameni MPa 

σO Napětí v ohybu MPa 

τD Dovolené napětí ve smyku Mpa 

τs Napětí ve smyku MPa 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením efektoru pro robot Stäubli 

TX90XL. Robot je určený k přemisťování hliníkových odlitků, jako objektů manipulace, 

z bedny na dopravník ve správné poloze.  

Efektor je vybaven dvoučelisťovým chapadlem s proměnnou šířkou a silou úchopu 

alespoň 800 N. Proměnná šířka je potřeba z důvodu odebírání více druhů velikostí objektů 

manipulace. V případě odebírání série nejmenších objektů manipulace, efektor 

při maximálním rozevření nemůže odebírat objekty manipulace, z důvodu malé 

vzdálenosti mezi objekty, jelikož hrozí kolize efektoru s vedlejším objektem manipulace. 

Dále je efektor vybaven kamerou s objektivem pro snímání objektu manipulace ke zjištění 

natočení a nalezení ploch vhodných k uchopení.  

Pro zajištění dobré viditelnosti objektu manipulace, je potřeba použít přídavný zdroj 

světla.  

Mezi čelistmi se také nachází laserový odměřovací senzor, pro zjištění vzdálenosti 

efektoru od objektu manipulace.   
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1. Robotické Pracoviště 

Efektor s robotem je zasazen do již navrhnutého pracoviště. Toto pracoviště 

se skládá z dopravníku(1), rámu robotu(2), zvedacího mechanismu přepravních 

beden(3), rozvaděče(4), robotického ramene Stäubli TX90XL(5), přepravní 

bedny(6), a vozíku na odkládání kartonu(7). V přepravní bedně jsou objekty 

manipulace naskládány do vrstev oddělenými kartonem. Každá vrstva čítá až 54 

kusů, v závislosti na velikosti objektů manipulace.  

Činností robotu je nalézt v bedně objekty manipulace a přemístit je na 

dopravník ve správné poloze. Vedle přepravní bedny se nachází deska pro změnu 

úchopu objektu manipulace. Následně po odebrání celé vrstvy, robot uchytí do 

čelistí efektoru nástavbu pro odběr kartonu a přemístit jej na určený vozík.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Návrh pracoviště s rozsahem robotu (1-Dopravník, 2-rám robotu, 3-zvedací mechanismus, 

4-rozvaděče, 5-robotické rameno ,6-přepravní bedny, 7-vozík na odkládání kartonu) 

1 2 

5 

3 
6 

7 4 
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 V případě nemožného odběru objektů manipulace, například v koutech a v těsné 

blízkosti stěn. Bude použita kartáčová nástavba, která se uchopí do chapadla a vymete 

odlitky do volného prostoru. 

  Největší odebíraný objekt manipulace má hmotnost 1,5 kg. Žlutě označené plochy 

jsou místa pro uchopení efektorem. Tyto plochy jsou vždy dvě naproti sobě a jsou vůči 

sobě rovnoběžné. 

Obr. 3 - Největší a nejmenší objekt manipulace 

Obr. 2 - Rozměr bedny s objekty manipulace 
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2. Robotické rameno 

Stäubli TX90XL, je 6-osé robotické rameno se sférickým pracovním prostorem 

o dosahu 1450 mm umožňuje co nejefektivnější využití. Také může být přimontován na 

strop, do zdi, nebo do země. Maximální zatížení robotu je 7 kg a nominální 5 kg. Hmotnost 

robotu bez efektoru činí 111 kg [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 - Robotické rameno Stäubli TX90XL [1] 
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 Robotické rameno je zavěšeno na konstrukci svisle dolů. Tato konstrukce je 

zakotvena do betonu v prostoru haly. Rám je vybaven dodatečným osvětlením a kamerami, 

pro nalezení zbývajících objektů manipulace a určení jejích dostupnosti pro odběr. Při 

odebrání jedné vrstvy odlitků, bude přepravní bedna zdvižena o výšku jedné vrstvy. 

Zdvižení je zajištěno pomocí zvedacího mechanismu. Tento mechanismus je použit 

z důvodu nedostatečného dosahu robotu, ke dnu přepravní bedny. 

Obr. 5 - Rozsah pohybu robotu Stäubli TX90XL [1] 
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3. Chapadlo 

Robotický efektor, neboli chapadlo je jeden z nejběžnějších a do jisté míry i 

nejjednodušších způsobů manipulace s objekty. Jejich aplikace má své místo jak u 

průmyslových, tak i servisních robotů. Chapadla mají širokou škálu využití, jako například 

přesun, otočení, natočení nebo přidržení objektu manipulace. Způsobů uchopení objektu 

manipulace je též velké množství. Od tvarových čelistí, nebo elektromagnetů, přes využití 

pneumatických savek po napodobeniny lidské ruky. 

3.1 Druhy chapadel 

U průmyslových robotů se efektory mohou dělit podle konstrukce do následujících 

kategorií. 

 -paralelní chapadla 

 -úhlová chapadla 

 -středící chapadla 

 -magnetická chapadla 

 -víceprstá chapadla 

 -chapadla pro kolaborativní roboty 

3.2 Druhy pohonů chapadel 

Efektory mohou být poháněny elektricky, pneumaticky nebo hydraulicky.  

Elektrická chapadla mají výhodu oproti hydraulickým, nebo pneumatickým, jelikož 

odpadá potřeba přívodu vzduchu, nebo oleje. Mají jednoduché řízení a stále širší způsob 

uplatnění. 

Pneumatická chapadla jsou v průmyslu velmi rozšířená. Mají nízkou hmotnost a malé 

rozměry. Oproti hydraulickým chapadlům mají pneumatická chapadla nižší pracovní síly. 

Nejsou náročné na údržbu. 

Hydraulická chapadla se používají tam, kde je potřeba dosahovat velkých pracovních 

sil. Mají vetší rozměry a jsou náročnější na údržbu a čistotu prostředí. 
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4. Výběr chapadla 

Jelikož robot Stäubli TX90XL má vstupy a výstupy pro ovládání efektorů pomocí 

pneumatiky, upřednostňuji tento typ pohonu.  

4.1 Chapadla od výrobců 

 Jedním ze světových výrobců chapadel je firma SCHUNK, která se zabývá výrobou 

pneumatických a elektrických efektorů a upínacích prvků. Z hlediska nabízených produktů 

má firma SCHUNK široký výběr efektorů, dle konstrukčních i technických parametrů. 

Dalším výrobcem je například firma Festo, která se zabývá prodejem automatizační 

techniky. 

Pro tento případ jsem vybíral pneumatický efektor, který by splňoval podmínku síly 

úchopu alespoň 800 N a délky čelistí 180 mm, kvůli potřebnému prostoru pro kameru, 

světlo a laserový snímač. 

Jako jeden z možných bylo vybráno pneumatické paralelní chapadlo od firmy 

SCHUNK typ PGN-plus-P [2]. 

 

 

 

 

Obr. 6 - chapadlo SCHUNK PGN-Plus-P 100-2-AS 

[2] 
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Tab. 1 - Paralelní chapadlo SCHUNK PGN-Plus-P 100-2-AS [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto chapadlo disponuje velkou svěrnou silou a malou hmotností, avšak maximální 

dovolená délka čelistí je 130 mm na místo požadovaných 180 mm. Z grafu 1 můžeme ale 

hrubě předpokládat, že by požadovaná síla mohla být dostačující i pro délku 180 mm. 

 

 

 

 

Zdvih na čelist [mm] 5 

Svírací síla [N] 2200 

Hmotnost [kg] 1,1 

Doporučená Pracovní 

hmotnost [kg] 
8,75 

Maximální dovolená 

délka čelisti [mm] 
130 

Graf 1 - Závislost svírací síly na vzdálenosti uchopení chapadla 

SCHUNK PGN-Plus-P 100-2-AS [2] 
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 Dále bylo vybráno paralelní chapadlo JGP 160-1 [3], které je také od firmy 

SCHUNK. 

 

 

Tab. 2 - Paralelní chapadlo SCHUNK JGP 160-1 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdvih na čelist [mm] 16 

Svírací síla [N] 1640 

Hmotnost [kg] 2,6 

Doporučená Pracovní 

hmotnost [kg] 

8,2 

Maximální dovolená 

délka čelisti [mm] 

200 

Obr. 7 - Paralelní chapadlo SCHUNK JGP 160-1 [3] 
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Chapadlo JGP 160-1 má velkou svírací sílu a délku čelistí do 200 mm a tudíž 

splňuje požadavek s délkou 180 mm. Na rozdíl od chapadla PGN 100-2-AS je toto 

chapadlo rozměrově větší a má o 1,5 kg větší hmotnost, což může být problém z důvodu 

většího zatížení robotu.  

 

U výše zmíněných chapadel je výhodou relativně malá zástavbová plocha svíracího 

mechanismu, při zaručené přesnosti a síle. Nevýhodou těchto kupovaných chapadel jsou 

v určitých případech nevyhovující parametry, se kterými jsou tyto chapadla navrhnuty, 

jako například hmotnost, maximální síla, zdvih, délka ramen.  

Z tohoto důvodu byl zvolen návrh vlastního mechanismu, u kterého se budu snažit 

docílit co nejmenší hmotnosti, při zachování minimální požadované síly úchopu, 

zástavbových rozměrů a délky ramen. 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 - Závislost uchopovací síly na vzdálenosti uchopení chapadla 

SCHUNK JGP 160-1 [3] 
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4.2  Mechanismy chapadel 

Jedna z možností, je využití hydraulického válce a soustavy pák pro sevření objektu 

manipulace. Při pohybu pístu směrem nahoru, se soustava pák začne přibližovat k sobě. 

V tomto případě se jedná o radiální chapadlo. 

 

Jiný způsob je pomocí kuželové plochy, která se zasouvá a vysouvá a tím se 

vzájemně mění poloha dvou pák proti sobě. Na obrázku 9 je posun kužele zajištěn pomocí 

šroubu, který lze zaměnit za pohyb pneumatického pístu. Rozevření je zde zajištěno 

pomocí tažné pružiny. 

 

Obr. 8 - schématický obrázek způsobu sevření 

objektu pomocí pístu [4] 

Obr. 9 - Schématický obrázek způsobu sevření 

objektu pomocí kuželu [5] 
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Další možností je zajistit pohyb čelistí pomocí pneumatických měchů, které se při 

natlakovaní rozevřou a dojde k sevření objektu manipulace pomocí ramen. Uvolnění je 

zajištěno pružinami působící na konec ramen dotýkajících se měchů. 

 

Tyto způsoby vlastní konstrukce se jeví jako realizovatelné, levnější a lehčí řešení 

než nákup chapadla od dodavatelů. Problém může nastat ve zvýšené poruchovosti a 

častější údržbě součástí. Výhodou je libovolná variabilita požadovaných parametrů, 

které mohu zvolit podle zadaných požadavků a potřeb.  

Dle provedeného průzkumu možností mohu říct, že variant mechanismů a jejich 

kombinací je obrovské množství, tudíž bude nutné po zpracování variant, vybrat 

optimální variantu. 

Obr. 10 - Schématický obrázek způsobu sevření objektu 

pomocí pneumatických měchů 
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5. Požadavkový list 

 

Požadavkový list pro volbu chapadla. 

Stisk čelistí:      Minimálně 800 N 

Maximální hmotnost chapadla  4,5 kg 

Hmotnost objektu manipulace:   Do 1,5 kg 

Maximální půdorysná velikost:  125 mm x 170 mm 

Pohon efektoru:     Pneumatický 

Interface:      Pro robot Stäubli TX90XL 

Implementace kamery a světla do středu čelistí 

Implementace laserového snímače vzdálenosti 

Nastavování šířky rozevření čelistí chapadla 

Tvar uchopovací části:   Rovinné plochy: 46 mm až 78 mm 
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6. Varianty řešení 

Na základě průzkumu trhu dodavatelů a možných mechanických způsobů realizace 

jsem navrhnul následující varianty řešení. U všech variant budu jako pohon využívat 

pneumatický píst, kvůli úspoře místa a jednoduchému řízení. 

6.1 Varianta 1 

Kuželový mechanismus 

Tento mechanismus pracuje na principu vysunutí kužele, po kterém se smýkají ramena 

a dochází tak k svírání a rozevírání obou ramen. Pro udržení stálého kontaktu ramen 

s kuželem použiji pružiny, které jsou na jednom konci přichycené k pevné konstrukci 

efektoru a na druhé straně nasunuté na čep v rameni.  

 

 

 

Obr. 11 - návrh 1. varianty řešení, svírání pomocí kuželu (1-vícestupňový píst, 2-kužel, 3-ramena, 

4-kamera s laserem) 

1 

2 

3 

4 
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6.2 Varianta 2 

Mechanismus pomocí paralelogramu 

U tohoto způsobu využívám posuv táhla ke svírání a rozevírání zdvojených ramen tzv. 

paralelogramů, které zajišťují rovnoběžný posuvný pohyb uchopovacích ploch, což má 

výhodu oproti 1. variantě s úhlovým pohybem při svírání a rozevírání. Je zde využíván 

vícestupňový píst, který posouvá táhlo a tím dochází pohybu obou paralelogramů. Ty dále 

přenáší pohyb na uchopovací ramena. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - návrh 2. varianty řešení, svírání pomocí paralelogramů (1-vícestupňový píst, 2-těleso 

efektoru, 3-táhlo, 4-paralelogram, 5-ramena, 6-kamera s laserem) 

1 

2 

3 

5 

4 

6 
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6.3 Varianta 3 

Mechanismus se šikmými drážkami 

Zde je pro sevření použit způsob pohybu ve dvou šikmých a jedné přímé drážce. 

V pevném tělese je přímá drážka, ve které se posouvá jezdec a tím rozevírá, nebo svírá 

ramena pomocí šikmých drážek. Ramena jsou usazena v lineárním pojezdu kde se 

z posuvu v šikmých drážkách převádí na posuv kolmý na táhlo. Díky tomu jsou ramena při 

pohybu stále rovnoběžná.  

 

 

 

 

 

Obr. 13 - návrh 3. varianty řešení, svírání pomocí šikmých drážek (1-vícestupňový píst, 2- jezdec, 

3-pevná část efektoru, 4-ramena se šikmými drážkami) 

1 

2 

3 

4 
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6.4 Varianta 4 

Obrácený kuželový mechanismus 

Tento mechanismus pracuje na stejném principu vysunutí kužele jako varianta 1. 

Rozdíl je v úspoře místa, vzhledem k otočenému pístu. Oproti 1. variantě použiji ložiska 

v místě dotyku klínu s ramenem, pro minimalizaci tření a snížení opotřebení součástí. Pro 

zajištění stálého kontaktu ramene s klínem použiji zkrutnou pružinu, která bude zapřená 

jedním koncem o rameno a druhým o část rámu. 

Obr. 14 - Návrh 1. varianty řešení, svírání pomocí kuželu (1-kompaktní píst, 2-klín, 3-ramena) 

2 

1 

3 
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7. Výběr optimální varianty 

Pro výběr optimální varianty byla použita hodnotová kriteriální analýza navržených 

variant. Jako první jsem si zvolil kritéria, podle kterých jsem hodnotil dané varianty 

řešení. Kritéria byla volena dle požadavkového listu a dalších vlivů vhodnosti konstrukce. 

Dále jsem zjistil k jednotlivým kritériím hodnotu důležitosti a ohodnotil každou variantu, 

jak dané kritérium splňuje. Pro ohodnocení variant jsem požádal nestanné hodnotitele. 

 

Tab. 3 - Hodnocení varianty 1 

Kritérium hodnotitel 1 hodnotitel 2 hodnotitel 3 ar. průměr 

Namáhání ramen a čepu 5 5 5 5 

Prostor pro kameru a laser 5 4 4 4,33 

posuv čelistí dopředu 4 4 4 4 

Silový poměr 5 4 5 4,66 

Složitost pohybu sevření 5 5 5 5 

Hmotnost mechanismu 4 5 5 4,66 

Cena mechanismu 5 5 5 5 

 

Tab. 4 - Hodnocení varianty 2 

Kritérium hodnotitel 1 hodnotitel 2 hodnotitel 3 ar. průměr 

Namáhání ramen a čepu 5 5 6 5,33 

Prostor pro kameru a laser 3 4 4 3,66 

Posuv čelistí dopředu 3 3 4 3,33 

Silový poměr 4 3 3 3,33 

Složitost pohybu sevření 4 5 4 4,33 

Hmotnost mechanismu 4 5 5 4,66 

Cena mechanismu 5 4 5 4,66 

 

Tab. 5 - Hodnocení varianty 3 

Kritérium hodnotitel 1 hodnotitel 2 hodnotitel 3 ar. průměr 

Namáhání ramen a čepu 5 5 5 5 

Prostor pro kameru a laser 4 5 5 4,66 

Posuv čelistí dopředu 5 5 5 5 

Silový poměr 5 5 4 4,66 

Složitost pohybu sevření 4 4 4 4 

Hmotnost mechanismu 5 4 5 4,66 

Cena mechanismu 5 5 5 5 
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Tab. 6 - Hodnocení varianty 4 

Kritérium hodnotitel 1 hodnotitel 2 hodnotitel 3 ar. průměr 

Namáhání ramen a čepu 5 6 5 5,33 

Prostor pro kameru a laser 5 5 5 5 

Posuv čelistí dopředu 4 4 4 4 

Silový poměr 6 5 5 5,33 

Složitost pohybu sevření 6 5 5 5,33 

Hmotnost mechanismu 5 5 5 5 

Cena mechanismu 5 6 5 5,33 

 

Určení důležitosti kritérií 

Důležitost určuji pomocí poměřování jednotlivých kritérií mezi sebou a bodově je 

hodnotím: 1 bod pro významnější a 0,5 bodu oběma v případě nejednoznačné 

významnosti. Tyto body se poté sečtou a určují důležitost. 

 

Tab. 7 - Porovnávací tabulka důležitosti kritérií 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 
Důležitost kritérií 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 
K2 K2 K2 K2 K2 K1 1,5 

 
K3 K4 K5 K6 K7 K2 4 

  
K3 K3 K3 K3 K3 1,5 

  
K4 K5 K6 K7 K4 5,5 

   
K4 K4 K4 K5 2,5 

   
K5 K6 K7 K6 4 

    
K5 K5 K7 1 

    
K6 K7   

     
K6   

     
K7   

 

Následně jsem vytvořil graf a určil významnost daných kritérií. 
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Významnosti jsem vynásobil aritmetickým průměrem hodnot jednotlivých 

kritérií a sečetl je pro všechny varianty. Z tohoto součtu jsem získal číslo, které mi 

určuje vhodnost varianty pro dané zadání. Variantu s nejvyšším číslem jsem určil 

jako optimální variantu z navrhovaných variant pro tuto bakalářskou práci viz. 

tab.8. Optimální variantu budu následně dále zpracovávat. 

 

Tab. 8 - Výsledné hodnoty pro výběr optimální varianty 

1. Varianta 2. Varianta 3. Varianta 4. Varianta 

48,11 42,69 48,50 52,33 

 

Z tabulky 8 vidíme, že nejlépe vyhovuje 4. varianta, tedy řešení pomocí obráceného 

kuželového mechanismu. 

K3=1,25

K6=1,66667

K1=1,25
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Graf 3 - Graf hodnot významnosti 
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8. Návrh optimální varianty 

Od této kapitoly se budu zabývat návrhem optimální varianty. Celkový 3D model 

optimální varianty a robotizovaného pracoviště jsem navrhnul v grafickém programu 

CREO 4.0 Parametric. Nastavování polohy, které je součástí zadání BP, jsem vyřešil 

způsobem ručního nastavování polohy.  

 

Způsob pohybu pro rozevíraní a svírání ramen je realizován pomocí posuvného 

pohybu klínu, který je vysouván a zasouván pneumatickým pístem. Jedná se o kompaktní 

pneumatický píst ADN 40-36 A-P-A od firmy FESTO se sílou 686 N, při tlaku 6 barů [6]. 

K zajištění polohy v případě výpadku přívodu vzduchu je v prostoru pístu umístěna 

pružina pro přidržení objektu manipulace. Podrobnější specifikace o pístu viz příloha A 

Při navrhování svíracího mechanismu jsem vycházel podle nejmenších (46 mm) a 

největších (78 mm) uchopovacích rozměrů objektů manipulace, minimální požadované síly 

sevření a délky výsuvu pístu. Délka vysunutí pístu je závislá na úhlu klínu, který rozevírá 

ramena. Podle velikosti úhlu se mění síla, kterou mechanismus dokáže vyvodit. Na základě 

těchto parametrů jsem hledal ideální silový poměr mezi silou vyvozenou pohonem a 

uchopovací silou. 

Obr. 15 - 3D model efektoru 
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8.1  Výpočet převodového poměru  

Pomocí převodového poměru jsem zjistil, jakou mi dokáže mechanismus vyvinout sílu 

k sevření při určité síle pohonu. K sestavení vzorců jsem použil skripta Průmyslové roboty 

a manipulátory [20]. 

Seznam značení pro výpočet převodového poměru: 

F Síla od pohonu 686 N 

U Uchopovací síla ramene Počítám 

y Pohyb ramene v místě osy ložiska 22,5 mm – 43,5 mm 

z Šířka úchopu do osy efektoru 21,5 mm – 44,5 mm 

x Posuv pístu 0 mm – 36 mm  

h Vzdálenost osy efektoru od osy otáčení 48 mm 

L1 Délka části ramene u pohonu 166,5 mm 

L2 Délka části ramene u kamery 181 mm 

h1 Největší šířka klínu 37,5 mm 

h2 Nejmenší šířka klínu 12,5 mm 

L Délka klínu 40 mm 

β Úhel sklonu ramene 172° 

Obr. 17 - Poloha rozevřeno 

Obr. 16 - Poloha zavřeno 
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Na základě schémata, byly vytvořeny rovnice potřebné k vypočtení převodového 

poměru. Hlavní proměnná je zde y, která reprezentuje pohyb ramene v místě osy ložiska. 

Tato proměnná nabývá hodnoty od 22,5 mm do 43,5 mm. 

Tvar klínu:  

ℎ2 − ℎ1

𝐿
=

𝑦 − ℎ1

𝜉
 

𝜉 = 𝐿
𝑦 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

𝑑𝜉 = 𝐿
𝑦 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
𝑑𝑦 

𝑑𝜉

𝑑𝑦
=

𝐿

ℎ2−ℎ1
=

40

37,5−12,5
         (1) 

 

Převodová funkce: 

𝑥 = √𝐿1
2 − (ℎ − 𝑦)2 −

𝑑𝜉

𝑑𝑦
 

𝑥 = √𝐿1
2 − (ℎ − 𝑦)2 −

𝐿

ℎ2 − ℎ1
 

𝑑𝑥 =
ℎ − 𝑦

√𝐿1
2 − (ℎ − 𝑦)2

−
𝐿

ℎ2 − ℎ1
𝑑𝑦 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
=

ℎ−𝑦

√𝐿1
2−(ℎ−𝑦)2

−
𝐿

ℎ2−ℎ1
=

48−𝑦

√166,52−(48−𝑦)2
−

40

37,5−12,5
    (2) 

 

Obr. 18 - Schéma transformačního bloku 
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𝑧 = ℎ − 𝐿2. 𝑐𝑜𝑠 (𝛽 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
ℎ − 𝑦

𝐿1
)) 

𝑑𝑧

𝑑𝑦
=

𝐿2.𝑠𝑖𝑛(−𝛽+𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(
ℎ−𝑦

𝐿1
))

𝐿1√1−
(ℎ−𝑦)2

𝐿1
2

=
181 .𝑠𝑖𝑛(−172°+𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(

48−𝑦

166,5
))

166,5 .√1−
(48−𝑦)2

166,52

   (3) 

Výsledný výpočet pro převodový poměr: 

𝑈

𝐹
=

1

2

ℎ−𝑦

√𝐿1
2−(ℎ−𝑦)2

−
𝐿

ℎ2−ℎ1

𝐿2.𝑠𝑖𝑛(−𝛽+𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(
ℎ−𝑦
𝐿1

))

𝐿1√1−
(ℎ−𝑦)2

𝐿1
2

=
1

2

48−𝑦

√166,52−(48−𝑦)2
−

40

37,5−12,5

181.𝑠𝑖𝑛(−172°+𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(
48−𝑦
166,5

))

166,ř√1−
(48−𝑦)2

166,52

   (4) 

Následně byly vytvořeny grafy závislosti s posunutím pístu na zdvihu ramene a 

převodovém poměru. 
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Graf 4 - Závislost posunutí pístu na zdvihu ramene y 
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Z grafu 5 můžeme vidět, že po celou dobu pohybu pístu je převodový poměr menší jak 

1, tudíž síla od pohonu bude větší než uchopovací síla jednoho ramene. 

Síla při minimálním vysunutí pístu (poloha rozevřeno): 

𝑈𝑀𝐼𝑁 = 2. 𝑓
𝑈

𝐹
(𝑥). 𝐹           (5) 

𝑈𝑀𝐼𝑁 = 2 . 0,656 . 686 = 901,2𝑁 

Síla při maximálním vysunutí pístu (poloha sevřeno): 

𝑈𝑀𝐴𝑋 = 2. 𝑓
𝑈

𝐹
(𝑥). 𝐹          (6) 

𝑈𝑀𝐴𝑋 = 2 . 0,727 . 686 = 998,6𝑁 

Mechanismus splňuje minimální požadovanou sílu pro uchopení objektu manipulace. 
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8.2 Rám efektoru 

Rám je hlavní nosná část efektoru s připojovacími prvky pro ostatní komponenty. 

Tento rám se skládá z šesti komponentů, a to ze spojky, horního a spodního krytu, čelisti, 

horního a spodního držáku a dvou příložek pro světlo (obrázek 19). 

Spojka slouží jako spojovací člen mezi efektorem a přírubou s proti kolizním 

senzorem. Kryty chrání píst a prostor zdvihu klínu, před vniknutím cizího předmětu. Kryty 

mají otvory pro polohovací mechanismus, šroubení od pneumatického pístu a odlehčení 

celé konstrukce. Čelist je hlavní součást rámu, slouží k přišroubování pneumatického pístu 

a uchycení ramen. Další části rámu jsou držáky, které slouží k přišroubování kamery, 

laserového snímače a světla. Světlo je k rámu přišroubováno pomocí nastavitelných 

příložek, u kterých se dá nastavovat jeho výška přes průchozí drážku. 

 

8.2.1 Kolizní senzor 

Senzor slouží jako ochrana efektoru při kolizi s okolím. V principu se jedná o 

pneumatické písty, které reagují na zatížení od efektoru. Při přetížení, nebo kolizi dojde 

k vychýlení upínací části senzoru s efektorem a zastavení robota. 

 

Obr. 19 - Rám efektoru (1- Spojka, 2- Horní kryt, 3- Spodní kryt, 4- Čelist, 5- Horní držák, 6- 

Spodní držák, 7- Příložka světla) 

1 

2 

3 4 

6 

7 

5 
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Používám kolizní senzor OPR-061-P00 od firmy SCHUNK [19].  Hmotnost tohoto 

senzoru je 0,32kg. Podrobnější informace o senzoru jsou k nahlédnutí v příloze B. 

8.2.2 Příruba efektoru 

Jako spojovací člen mezi interfacem robotu a efektorem jsem použil vyráběnou 

ocelovou přírubu. Tato příruba se přímo spojuje s kolizním senzorem a interfacem robotu, 

jak je vidět na obrázku 21. Jedná se o přesně obráběnou součást s vysokou přesností na 

polohu kolíkových děr a děr pro šrouby. Hmotnost této příruby 0,37 kg. 

 

  

1 
2 

4 

3 

Obr. 20 - Kolizní senzor 

Obr. 21 - Zapojení příruby (1- efektor, 2- kolizní senzor, 3- příruba, 4- robot) 
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8.3 Ramena efektoru 

Ramena jsou k rámu efektoru uchycena v čepech, pro zajištění otočného pohybu. Obě 

ramena jsou tvořena ze dvou plechů tloušťky 3 mm, které jsou k sobě přimontovány 

šrouby a vymezeny distančními válečky.  

K uchopení objektů manipulace je na koncích ramen nasazeno zakončení připomínající 

tvar prstu. Tento prst je zajištěn k rameni dvěma kolíky ISO 2340 A 6x24 [7].  

Pro pohyb ramene po klínu obr.16-17, je použito ložisko 608ZR od firmy ZKL [8], 

které se odvaluje po straně klínu a nevzniká tak opotřebení součástí, jako by tomu bylo při 

smýkání součástí bez ložiska. Ložisko je nasazeno mezi plechy ramene na kolík ISO 2340 

A 8x24 [7] a vymezeno podložkami. Jelikož ložisko se neotočí a jeho statická únosnost 

velmi převyšuje maximální zatížení vyvozené mechanismem, zanedbávám kontrolní 

výpočet. 

Pro zajištění stálého kontaktu ložiska s klínem je použita zkrutná pružina, která je 

umístěná v ose rotace ramene. Pružina je zapřená mezi distančním válečkem na rameni a 

částí rámu. 

8.3.1 Kontrola součástí ramen 

Na obou ramenech jsou použity stejné typy kolíků o stejném počtu a čep. Tyto součásti 

byly zkontrolovány, zdali pevnostně vydrží. Následně byla provedena pevnostní analýza 

celého ramene. Vzorce pro pevnostní výpočty byly dohledány ze skript Částí a 

mechanismů strojů [8]. 

8.3.1.1 Kolík ISO 2340 A 6x24 

Materiál kolíků je ČSN 11 600 s dovoleným smykovým napětím 85 MPa [9]. Tyto 

kolíky jsou použity pro spojení plechů ramene s prstem, jak je možno vidět na obrázku 22. 

Obr. 22 - Umístění čepů ISO 2340 A 6x24 
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Síla působící od uchopení se rozloží mezi tyto dva kolíky rovnoměrně. 

Kontrola na smyk: 

𝜏𝐷 = 85𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑘 =
𝑈𝑀𝐴𝑋

4
= 249,65𝑁        (7) 

𝑑′ = √
4. 𝐹𝑘 

𝜋 𝜏𝐷

3
= 1.55 => 𝑑𝑘1 = 6𝑚𝑚      (8) 

𝐹𝑘 − 𝑆í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙í𝑘, 𝜏𝐷 − 𝐷𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑣𝑒 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑢, 𝜋 − 𝐿𝑢𝑑𝑜𝑙𝑓𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜,  

𝑑𝑘1 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑜𝑙í𝑘𝑢 

Volím větší průměr kolíku, kvůli větší bezpečnosti. 

 

𝜏𝑠 =
4𝐹𝑘

𝜋.𝑑𝑘1
2 ≤ 𝜏𝐷         (9) 

𝜏𝑠 =
4𝐹𝑘

𝜋. 𝑑𝑘1
2

=
4. 249,65

𝜋. 62
= 8.82𝑀𝑃𝑎 ≤ 85𝑀𝑃𝑎 

𝑘 =
𝜏𝐷

𝜏𝑠
= 9,62 => vyhovuje       (10) 

𝜏𝑠 − 𝑁𝑎𝑝ě𝑡í 𝑣𝑒 𝑠𝑚𝑦𝑘𝑢, 𝑘 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

 

Kontrola na otlačení: 

𝑝𝐷 = 30𝑀𝑃𝑎   [8] 

𝑝1 =
𝐹𝑘

2.𝑑𝑘1.𝑏1
=

249,65

2.6.3
= 6.93𝑀𝑃𝑎 ≤ 30𝑀𝑃𝑎     (11) 

𝑘 =
𝑝𝐷

𝑝1
= 4.32 => vyhovuje       (12) 

𝑝𝐷 − 𝐷𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í, 𝑝1 − 𝑀ě𝑟𝑛é 𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í, 𝑏1 − 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒  

Dle provedených kontrolních výpočtů bylo zjistěto, že tyto kolíky vyhovují. 

8.3.1.2 Kolík ISO 2340 A 8x24 

Materiál kolíku je ČSN 11 600 s dovoleným smykovým napětím 85 MPa stejně jako u 

předchozích kolíků [9]. Tento kolík je použit pro spojení plechů ramene s ložiskem, jak je 

viděl na obrázku 24 umístění kolíku ISO 2340 A 8x24  

Síla působící na ložisko je největší od pohonu v případě, když je rameno zastaveno o 

objekt manipulace. Síla pohonu F je 686 N. 
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Výpočet síly působící na ložisko F0: 

𝐹𝑜 =
𝐹

2

sin(𝛼)
          (13) 

𝐹𝑜 =

686
2

sin(32°)
= 647,26𝑁 

 

Kontrola na smyk: 

𝑑′ = √
4.𝐹0 

𝜋 𝜏𝐷

3
= 2.13 => 𝑑𝑘2 = 8𝑚𝑚      (8) 

𝑑𝑘2 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑜𝑙í𝑘𝑢 

Volím větší průměr kvůli ložisku, které je nasunuto na kolík. 

Obr. 23 - Umístění kolíku ISO 2340 A 8x24 a ložiska 608ZR 

Obr. 24 Silový rozbor 

F 
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𝜏𝑠 =
4𝐹0

𝜋.𝑑2 ≤ 𝜏𝐷         (9) 

𝜏𝑠 =
4𝐹0

𝜋. 𝑑𝑘2
2 =

4. 647,26

𝜋. 82
= 12.87𝑀𝑃𝑎 ≤ 85𝑀𝑃𝑎 

𝑘 =
𝜏𝐷

𝜏𝑠
= 6.6         (10) 

 

Kontrola na otlačení: 

𝑝𝐷 = 30𝑀𝑃𝑎 

𝑝1 =
𝐹0

2.𝑑𝑘2.𝑏1
=

647,26

2.8.3
= 13.48𝑀𝑃𝑎 ≤ 30𝑀𝑃𝑎     (11) 

𝑘 =
𝑝𝐷

𝑝1
= 2.22 

  

8.3.1.3 Čep ISO 2341 B 10x40 

Jelikož potřebuji, aby se mi ramena otáčela, použil jsem tento čep, který je zajištěn 

závlačkou DIN 94 2,5x20. Materiál čepu je dle ČSN 11 600, u kterého je dovolené napětí 

v ohybu 120MPa [9]. Čep je kontrolován na ohyb a na otlačení, kontrolu na smyk 

zanedbávám, jelikož zatížení je oproti ostatním velmi malé. 

Výpočet síly působící na čep: 

Výsledná síla se skládá z reakční síly od objektu manipulace a síly od klínu. 

𝐹1 =
𝑈𝑀𝐴𝑋

2
=

998,6

2
= 499,3𝑁        (14) 

𝐹2 =
𝐹1.𝐿1

𝐿2
=

499,3 .181

166,5
= 542,8𝑁        (15) 

𝐹č = 𝐹1 + 𝐹2 = 1042,1𝑁        (16) 

𝐹č− 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 č𝑒𝑝, 𝐹1 − 𝑆í𝑙𝑎 𝑜𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒, 𝐹2 − 𝑆í𝑙𝑎 𝑜𝑑 𝑘𝑙í𝑛𝑢 

Obr. 25 - Rozklad sil na rameni 
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Kontrola čepu na ohyb: 

Volím bezpečnost 3 

𝜎𝐷𝑂 = 120𝑀𝑃𝑎 

𝑘 = 3 

𝜎𝑂 =
𝑀𝑜𝑀𝐴𝑋

𝜋 𝑑č
3

32

≤ 𝜎𝐷𝑂        (17) 

𝜎𝐷𝑂 − 𝐷𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢, 𝜎𝑂 − 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í,  

𝑀𝑜𝑀𝐴𝑋 − 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡  

Pro výpočet maximálního ohybového momentu MoMAX je potřeba provést silový rozklad 

sil působících na čep. 

 

Obr. 26 - Detail čepu 

Obr. 27 - Rozbor sil čepu 
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Musí platit rovnováha sil 

𝐹č = 𝑅1 + 𝑅2 

𝑅1 = 𝑅2 =
𝐹č

2
= 521𝑁        (18) 

MoMAX = 2344,5 Nmm 

𝑑′ = √
32 𝑀𝑜𝑀𝐴𝑋 𝑘

𝜋 𝜎𝐷𝑂

3
= √

32.2344,5.3

𝜋.120

3
= 8,42𝑚𝑚 => 𝑑č = 10𝑚𝑚  (19) 

 

 

Obr. 28 - Posouvající síly v čepu 

Obr. 29 - Ohybový moment v čepu 
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Kontrola čepu na otlačení: 

Dovolený tlak spojovaných součástí 𝑝𝐷 = 30𝑀𝑃𝑎 

𝑝1 =
𝐹č

2.𝑑č.𝑏1
=

1042,1

2.10.3
= 17,37𝑀𝑃𝑎 ≤ 30𝑀𝑃𝑎     (11) 

𝑘 =
𝑝𝐷

𝑝1
= 1,72 

𝑝2 =
𝐹č

2. 𝑑č.𝑏2
=

1042,1

2.10.6
= 8.68𝑀𝑃𝑎 ≤ 30𝑀𝑃𝑎     (11) 

𝑘 =
𝑝𝐷

𝑝2
= 3,45 

𝑝1 − 𝑀ě𝑟𝑛é 𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒, 𝑝2 − 𝑀ě𝑟𝑛é 𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í 𝑟á𝑚𝑢,  

𝑏1 − 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒, 𝑏2 − 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 𝑟á𝑚𝑢 

8.3.2  Pevnostní analýza ramen 

Po provedení kontrolních výpočtů součástí ramene, které vyhovují pro dané zatížení, 

jsem mohl pokročit dále k pevnostním výpočtům ramene jako celku. Zde je sledováno 

maximální napětí, jeho místo na rameni a maximální průhyb. Pevnostní analýzu byla 

provedena pomocí softwaru Creo 4.0 Simulate.  

Maximální napětí dle analýzy vychází 160,09MPa. Pro materiál ramen byla zvolena 

ocel Hardox 400 s mezí pevnosti 1250MPa a mezí kluzu 1000MPa [10]. K zabezpečení 

ramene před deformacemi volím koeficient bezpečnosti kD =3 pro stanovení dovoleného 

napětí. 

𝜎𝐷𝑂𝑉 =
𝜎𝑘

𝑘𝐷
=

1000

3
= 333,3𝑀𝑃𝑎      (20) 

𝑘 =
𝜎𝐷𝑂𝑉

𝜎𝑀𝐴𝑋
=

333.3

160,09
= 2,08 => 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒     (21) 

𝜎𝑘 − 𝑚𝑒𝑧 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑢, 𝑘𝐷 − 𝑘𝑜𝑒𝑓. 𝑏𝑒𝑧𝑝. 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛í 𝑑𝑜𝑣. 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í, 𝜎𝐷𝑂𝑉 − 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í 

 Materiál dané zatížení vydrží. 

Obr. 30 - Pevnostní analýza ramene 
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Maximální průhyb ramene je 1,16mm, což dle požadavků firmy má zanedbatelný vliv 

na správnou funkci efektoru a tudíž vyhovuje. 

8.3.3  Zkrutná pružina 

byla vybrána zkrutná pružina T-18883L od firmy Gutekunst Federn [11]. Moment a 

síly v předepnutém a napnutém stavu byly zjištěny pomocí výpočtů na stránkách výrobce 

[11], viz. Obr. 29. Dle výpočtů bylo zjištěno, že pružina bude vytvářet moment od 0,38Nm 

do 0,41Nm, v závislosti na natočení pružiny. Do kalkulátoru bylo zadáván úhel a 

vzdálenost působení síly v poloze předepjaté a napnuté. Tyto hodnoty byly zjištěny pomocí 

3D modelu. 

Obr. 32 Výpočet zkrutné pružiny T-18883L dle stránek Výrobce [11] 

Obr. 31 - Průhyb ramene 
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8.4 Kamera 

Kamera byla předem vybrána firmou. Jedná se o Flea3 GigE [12]. Tato kamera slouží 

k přesnému zjištění natočení objektu manipulace pro jeho odběr z přepravní bedny. Tato 

kamera disponuje 2 Megapixelovou kameru s rozlišením 1624x1224 a patnácti snímky za 

sekundu. Hmotnost kamery je 58 gramů. Pro více parametrů viz příloha C. 

 

Na kameru je nasazen objektiv pro zaostření v určité výšce na objekt manipulace. 

Jedná se o Fujifilm HF12.5HA-1B [13] s ohniskovou vzdáleností 12,5mm a rozsahem pro 

zaostření od nekonečna do 100mm. Hmotnost objektivu je 45 gramů. Objektiv byl vybrán 

firmou. Pro více parametrů viz příloha D.  

Obr. 33 Kamera [12] 

Obr. 34 - Objektiv Fujifilm HF12.5HA-1B [13] 
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8.5 Laserový snímač 

Vedle kamery je přišroubován laserový snímač pro přesné změření vzdálenosti 

efektoru od objektu manipulace. Laserový snímač byl vybrán firmou. Jedná se o BOD 

21M-LB04-S92 od firmy Balluff [14]. Snímač pracuje na triangulačním principu měření. 

Pro více informací viz příloha E. 

 

Kamera s objektivem bude namontována do přední části rámu pomocí vymezovacích 

prvků. Umístění komponentů je vidět na obrázku 36. 

 

Obr. 35 Laserový snímač [14] 

Obr. 36 - Umístění laserového snímače s kamerou a objektivem do rámu 

(1 - Laserový snímač, 2- Objektiv, 3- Kamera) 

1 

2

 

3
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8.6 Světlo 

Kamera potřebuje pro správné rozpoznání hran objektu manipulace správné nasvícení. 

Pro nasvícení odebíraného objektu manipulace je použito vyrobené světlo, které je ve tvaru 

dvou půl kruhů. Světlo nedopadá přímo na objekt manipulace, ale osvětluje jeho okolí. 

K odstínění paprsků světla dopadajících na odebíraný objekt, je využito vyrobeného 

stínítka.  

Zdroj světla jsou LED pásky, usazené do hliníkového rámu a zakrytované mléčným 

plexisklem. Toto světlo je přišroubováno k rámu pomocí posouvatelných příložek. 

Obr. 37 - Světlo 

Obr. 38 - Přidělání světla k rámu pomocí příložek 
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8.7 Mechanismus nastavování polohy 

Nastavování polohy je vyřešeno pomocí ruční aretace posuvné zarážky do třech otvorů 

vyvrtaných do ocelového nosníku, který je přišroubován k rámu efektoru. Do vyvrtaných 

otvorů zajíždí kolík, který je součástí posuvného dorazu. Tato zarážka brání klínu, 

respektive pístnici k zasunutí do koncové polohy. Pohyblivý doraz se pohybuje v lineárním 

vedení od firmy IGUS [15]. 

8.7.1 Posuvný doraz 

Tento doraz se skládá ze západky, těla posuvníku, kolíčku, pružiny a úchytky. 

V západce je vyvrtáno šest děr s osazením pro hlavy šroubů M3x6 dle DIN 912. Čtyři 

šrouby slouží ke spojení západky s tělem posuvníku a dva k jezdci lineárního vedení. 

Obr. 39 - Mechanismus nastavování polohy (1- Posuvný doraz, 2- Ocelový 

nosník, 3- Klín, 4- Lineární vedení) 

1 
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Obr. 40 - Posuvný doraz (1-Západka, 2-Tělo posuvníku, 

 3-Kolíček, 4- Pružina, 5- Úchytka 
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V těle posuvníku je vyvrtána díra pro vedení ustavovacího kolíku a pružiny. Pružina 

odtlačuje kolíček, čímž je předcházeno vyskočení kolíčku z otvoru. Pružinu jsem volil D-

042J-03 od firmy Gutekunst Federn [16]. Pomocí kalkulátoru výrobce pružin byla 

vypočítána síla při předepnutí, která je 2,6N a při napnutí pružiny 4,2N, viz obr. 41. Tato 

síla stačí pro přidrženi kolíčku proti vypadnutí z otvoru. 

Pro snadnou manipulaci s dorazem slouží plastová úchytka, která je našroubována na 

kolíček. Úchytka je opatřena osazením na jejím konci k lepšímu uchopení. 

8.7.2 Nosník polohovacího mechanismu 

Tento nosník slouží jako nosná část lineárního vedení s dorazem a zároveň jako 

spojovací část s rámem efektoru. Nosník má vyvrtané díry se závitem pro přišroubování 

k rámu a k přichycení lineárního vedení. Dále jsou zde vyvrtány tři otvory o průměru 5 

mm pro kolíček. 

 

Obr. 41 - Kalkulátor pružin od firmy Gutekunst Federn 

[16] 
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8.7.3 Lineární vedení 

Pro lineární pohyb dorazu je použito hliníkové nízko-profilové vedení drylin® N od 

firmy IGUS [15]. Toto vedení se skládá z kolejnice NS-01-17 dlouhé 90 mm [17] a vozíku 

NW-02-17-P [18]. Jedná se o plastový vozík s bronzovými elementy s vnitřním závitem.  

Pro zjištění, zdali lineární vedení vydrží dané zatížení, byl použit konfigurátor pro 

návrh lineárních vedení od firmy IGUS [19]. Výsledný protokol o vhodnosti vedení je 

k nahlédnutí v příloze F. 

 

 

Obr. 42 - Nosník poloh. mechanismu 

Obr. 43 - Kolejnice [16] a vozík [17] od firmy IGUS 
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9. Výrobní náklady 

Po navrhnutí všech součástí efektoru byly stanoveny výrobní náklady na 

zkonstruování efektoru. Všechny komponenty jsou zaneseny do tabulky 9 s cenou za 

jeden kus. 

Tab. 9 - Výrobní náklady 

Nakupované komponenty  Vyráběné komponenty 

ks Název cena/ks  ks Název cena/ks 

1 Píst ADN-40-36 A-P-A 2 624,80 Kč  1 Horní držák 320,00 Kč 

2 konektor G1/8-8 117,53 Kč  1 Spodní držák 325,00 Kč 

1 

Kolizní senzor  

OPR 061 P00 26 942,00 Kč  4 Rameno 359,00 Kč 

4 Kolík ISO 2340 A 6x24 2,88 Kč  1 Spojka 947,00 Kč 

2 Kolík ISO 2340 A 8x24 5,04 Kč  1 Kryt horní 505,00 Kč 

2 Ložisko 608ZR 15,00 Kč  1 Kryt spodní 470,00 Kč 

2 Čep ISO 2341-B 10x40 9,70 Kč  1 Čelist 6 639,00 Kč 

2 

Zkrutná pružina  

T-18883L 73,75 Kč  2 Příložka 941,00 Kč 

1 Tlačná pružina D-042J-03 66,05 Kč  1 Příruba 3 443,00 Kč 

1 Kamera Flea3 GigE 22 670,80 Kč  1 Klín 1 882,80 Kč 

1 Objektiv HF12.5 HA 2 505,20 Kč  6 Váleček 33,00 Kč 

1 

Laserový snímač  

BOD 21M-LB04-S92 23 118,10 Kč  2 Prst 939,00 Kč 

1 Světlo 826,30 Kč  1 Vymezení kamery 939,75 Kč 

1 

Vedení Igus NS-01-17 

119,80 Kč  1 

Vymezení laserového 

snímače 471,05 Kč 

1 Vozík Igus NW-02-18 99,14 Kč  1 Nosník 4 704,00 Kč 

16 Šroub DIN 912 M6x12 0,55 Kč  1 Západka 2 816,30 Kč 

20 Šroub DIN 912 M4x8 0,30 Kč  1 Posuvník 3 759,10 Kč 

3 Šroub DIN 912 M4x20 0,36 Kč  1 Táhlo 135,00 Kč 

4 Šroub DIN 912 M4x84 12,99 Kč  1 Úchytka 98,00 Kč 

9 Šroub DIN 912 M3x6 0,37 Kč     
2 Šroub DIN 912 M4x25 0,44 Kč   Montáž efektoru 2 500 Kč 

2 Šroub DIN 912 M4x16 0,35 Kč     
12 Šroub DIN 7991 M3x8 0,30 Kč     

2 Závlačka DIN 94 2.5x20  0,25 Kč     
       

       

 Celkové náklady 114 851,61 Kč     

V ceně pro vyráběné komponenty je zahrnuta cena za materiál a obrobení. Celková 

cena pro zkonstruování efektoru činí 114 851,61 Kč. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh efektoru pro uchopování objektů 

manipulace, vypracovat technickou zprávu s potřebnými výpočty a vytvořit 3D model 

společně s výkresovou dokumentací optimální varianty. 

 Při řešení konstrukce chapadla byly navrženy čtyři varianty. Pro výběr optimální 

varianty byla použita hodnotová kriteriální analýza. Optimální varianta byla následně 

podrobně zpracována. 

Jeden z hlavních problémů bylo navrhnout chapadlo s co nejnižší celkovou hmotností, 

kvůli nosnosti robotu. Jelikož efektor nese kameru s objektivem, laserový snímač a světlo, 

o které je výsledné zařízení těžší, musel být samotný mechanismus úchopu co možná 

nejlehčí. Z tohoto důvodu byla použita kombinace ocelových plechů a hliníkových dílů pro 

co největší odlehčení s výjimkou nosných a silně zatěžovaných komponentů 

Minimální síla úchopu byla stanovena na 800N, kterou efektor splňuje. Uchopovací 

síla byla vypočtena na základě převodové funkce mechanismu a volbě pohonu.  

Komponenty, pro nalezení objektu manipulace byly zadány firmou EOLA s.r.o. 

Všechny firmou zadané komponenty jsem použil ve finální variantě. 

Součásti, které jsou namáhány, obzvláště konstrukční prvky ramene, byly 

zkontrolovány z hlediska bezpečnosti. Všechny součásti vyhovují maximálnímu zatížení 

efektoru. 

Na závěr byl proveden součet výrobních nákladů k sestavení chapadla. Cena 

nevyráběných komponent byla stanovena dle ceny prodejců. U vyráběných součástí a 

montáže byla cena odhadnuta. 

Optimální varianta splňuje všechny body požadavkového listu, a tudíž ji lze považovat 

za možný způsob řešení tohoto zadání. 
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